
Указания за правилното попълване в системата Sonix 
на данни за публикации и цитирания 

 
За публикации: 
 

1. Името според публикацията – въвежда се ФАМИЛИЯТА и след това инициали 
на първия автор. По същия начин –съавторите. 

2. Тип публикация. Напомням, че "Глава от книга" е научно изследване, 
публикувано в книга, която не е сборник с доклади от конференция, има 
съставители и притежава ISBN (например Chapter в Lecture Notes in Computer 
Science – НЕ е „глава от книга”, а  „Статия в сборник на научен форум”. 

3. Заглавие – моля, въвеждайте заглавието на публикациите БЕЗ ГРЕШКИ, за да 
могат те да бъдат намерени при търсене в Интернет. 

4. Въвеждайте пълни библиографски данни (година, том, страници, ISSN или 
ISBN, DOI, издателство, SJR или JCR – ако има такива). ISSN е 
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН за публикации в списания или поредици с импакт 
фактор (JCR) или импакт ранг (SJR). 

5. Статус на изданието:  
• Q1 оглавява ранглистата – ако списанието е между първите 2 в 

ранглистата на Web of Science (WoS) по стойността на импакт фактор 
• Q1-Q4 – списанието попада в съответния квартил на списания с импакт 

фактор в WoS И в Scopus (избира се по-големият фактор от двете бази). 
За доказателство, че една публикация е отпечатана в списание с импакт 
фактор (JCR) е необходимо да има линк към съответната статия в WoS  
или (ако статията още не е индексирана в WoS) - линк към съответното 
списание в WoS.  

• SJR не попадащо в Q категория – списанието няма импакт фактор на 
WoS, но има импакт ранг (SJR) на SCOPUS. За доказателство, че една 
публикация е отпечатана в списание с SJR на SCOPUS е необходимо да 
има линк към съответната публикация в SCOPUS или (ако статията още 
не индексирана в SCOPUS) - линк към съответното списание в SCOPUS 

• Без JCR или SJR- индексиран в WoS или SCOPUS. За доказателство в 
раздел „Линк” трябва да има линк към статията в съответната база (WoS 
или SCOPUS) или (ако публикацията още не е индексирана) – към 
съответното списание (или поредица) в тези бази.. 

• Индексирано в ERIH+. За доказателство в раздел „Линк” трябва да има 
линк към статията в съответната база 
(https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/) или (ако 
публикацията още не е индексирана) – към съответното списание (или 
поредица) в тази база.   

• Международно академично издателство – публикацията не е 
индексирана в нито една от базите (WoS, SCOPUS, ERIH+), но е 
публикувана в списание (или сборник), издаван от международно 
академично издателство (виж Приложение 1). 

• Национално академично издателство - – публикацията не е 
индексирана в нито една от базите (WoS, SCOPUS, ERIH+), но е 
публикувана в списание (или сборник), издаван от национално 
академично издателство. Под национално академично издателство се 
разбира издателство на национална академия на науките (например БАН, 



РАН и т.н.) или някое университетско издателство (без значение в коя 
държава се намира то). 

• Международно (или национално) неакадемично издателство – всички 
останали публикации, имащи ISBN или ISSN, не попадащи в никой от 
предишните раздели. 

• В депозитна база (например, arhiv) – трудове, които нямат ISSN или 
ISBN, и които временно са сложени в някоя депозитна база, например 
https://arxiv.org/. 

• Друго – НИКОГА НЕ СЕ ИЗБИРА ЗА ПУБЛИКАЦИИ с ISBN или ISSN, 
за изключение на случаr, когато публикацията е от типа „Научна 
монография”, която не е отпечатана в „Реномирано международно 
издателство” (виж Приложение 1)! 

6. Реферира се: Избира се една от трите бази (WoS, SCOPUS, ERIH+). За 
изданията, реферирани в други бази – не е задължително. 

7. Линк – задължителен за публикации, реферирани в базите WoS, SCOPUS, ERIH+ 
(виж т. 3) 

 
За цитирания: 
 
1. Цитираща публикация – въвеждайте възможно най-пълни библиографски данни 

за цитиращата публикация. Задължителни са година, автори, название на 
статията и название на списанието или конференцията. 

2. Вид на цитиращото издание:  
• Публикация в WoS/SCOPUS – изберете тази опция, ако цитиращата 

публикация може да се намери в WoS или SCOPUS. 
• Международно издание – изберете тази опция, когато цитиращата 

публикация не може да се намери в WoS или SCOPUS, но е публикувана 
в международно списание или в трудове на международна конференция 

• Национално издание – изберете тази опция, когато цитиращата 
публикация е публикувана в национално списание (без значение на какъв 
език) или в трудове на национална конференция 

• Дисертация в чужбина (в България) – имайте предвид, че цитиранията в 
магистърските (Master) тези не се приемат. 

• Дисертация в  България  
 

3. Линк към цитиращия източник – задължителен раздел за първите 4 опции. 
 


